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Resumo 

Este estudo tem por objetivo investigar as transformações geradas a partir da adoção do 

Bilhete Único no sistema metroviário e mais especificamente mostrar, por meio de dados 

quantitativos e qualitativos, como esta forma de tarifação possibilitou maior integração dos modais 

de transporte coletivo e favoreceu, principalmente, os usuários de baixa renda ao propiciar ganhos 

econômicos e no tempo de deslocamento. Abordaremos a importância do Bilhete Único para a 

população em geral, seus benefícios, sua contribuição com a inclusão social – considerando que o 

transporte público possibilita o acesso ao trabalho, sendo fundamental para a luta contra a 

pobreza – e uma forma eficiente de promover melhoria na qualidade de vida das pessoas. Para 

alcançar os objetivos propostos foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental utilizando 

dados coletados do Metrô de São Paulo, Banco Mundial, entre outras fontes.  

 

Palavras chave: Políticas Sociais; Mobilidade Urbana; Transporte Metroviário. 

 

Introdução 

O Metrô sempre adotou a integração com outros modais de transporte como estratégia, 

buscando elevar o número de usuários na rede. A integração gratuita com a Companhia Paulista 

de Trens Metropolitanos (CPTM) iniciou no ano 2000 e em 2016 foi de 416 mil entradas em média 

nos dias úteis, um número 0,7% inferior ao do ano de 2015, segundo a Companhia. 

 

A estratégia de transferências gratuitas contribuiu para aumentar o acesso de usuários de 

baixa renda1 ao sistema. Outra política que possibilitou uma maior utilização do transporte 

metroviário foi a adoção do vale transporte2.   
 

Apesar de ser um benefício muito utilizado pelos trabalhadores, o vale transporte ainda 

recebe algumas críticas quanto ao foco da sua política de subsídio “cuja utilização predomina 

entre as faixas de rendimento acima da linha de pobreza” (BARONE, 2009, p. 139).  
                                                
1 Neste estudo, adotaremos o “Critério do IBGE” para definição de classes sociais. Como usuários de baixa renda, consideram-se 

os usuários das classes “E”, que possuem renda de 0 até 2 salários mínimos e “D”, que possuem renda entre 2 e 4 salários mínimos. 
2 Lei nº 7.619/1987, art. 1º, torna obrigatório o fornecimento do vale transporte pelo empregador. O empregador participa dos 

gastos do trabalhador com deslocamento com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder 6% do seu salário básico. 
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Segundo a autora, a utilização do vale transporte é de apenas 20% pelas famílias com 

renda até três salários mínimos3. O desemprego, a informalidade e o desrespeito à lei estão entre 

os principais motivos desse pouco uso.  

 

No ano de 2004, em maio, foi lançado o Bilhete Único pela Prefeitura de São Paulo, na 

gestão Marta Suplicy. “A base do sistema Interligado era a ampliação das possibilidades de 

conexão entre linhas em qualquer ponto da cidade, propiciada pela bilhetagem eletrônica. ” 

(SOUZA; COLARES, 2005, p. 2).  

 

O Bilhete Único: Histórico e Reflexões  

O cartão eletrônico, chamado em São Paulo de Bilhete Único, é o principal instrumento de 

integração da rede de transportes. No início, este bilhete era aceito apenas nos veículos do 

sistema municipal interligado (ônibus, mini ônibus e micro-ônibus). O desejo das autoridades 

municipais era ampliar a integração. 

 

Apesar dos esforços da prefeitura em 2004, a adoção do Bilhete Único no Metrô e nos 

trens da CPTM não ocorreu de imediato, pois as negociações com o então governador Geraldo 

Alckmin não avançaram. Apenas quando houve a mudança no comando da cidade, em 2005, com 

a posse de José Serra, os transportes sob a gestão do estado foram incluídos no sistema. A 

integração do Bilhete Único entre os ônibus municipais de São Paulo, o Metrô e a CPTM ocorreu 

de forma gradual a partir de dezembro de 2005. O bilhete tem a utilização e tarifação baseadas no 

tempo. Antes do Bilhete Único, as tarifas praticadas eram superiores e aumentavam a dificuldade 

do acesso da população de baixa renda aos transportes coletivos. 

 

Uma política tarifária deve atender às expectativas dos usuários, tornando-se instrumento 

de distribuição de renda e de inclusão social4. A estratégia de integração somada à adoção do 

Bilhete Único no Metrô e nos trens foi um fator importante para que ocorresse a diminuição nos 

gastos com o transporte. As tarifas altas repercutem em aspectos fundamentais na vida dos 

usuários. Um desses aspectos é o entrave na busca por oportunidade de colocação, “ou quando a 

pessoa está empregada, mas mora longe do local de trabalho há menor quantidade de renda 

disponível para atender outras necessidades básicas”. (METRÔ, 2006a, p. 10). 

 

                                                
3 Os valores do salário mínimo em 2005 e 2006 eram, respectivamente, R$ 300,00 e R$ 350,00. 
4 Adotamos neste estudo a definição de inclusão social com base na definição de Pochmann (2004), para quem a exclusão social 

diz respeito a segmentos populacionais sem acesso a bens e serviços básicos e demais formas de marginalização do desenvolvimento 
socioeconômico, geralmente apontado pelo afastamento dos direitos humanos, da seguridade social, segurança pública, da terra, do 
trabalho e renda digna. Em nosso entendimento, a inclusão se dá com o acesso aos bens e serviços básicos e aos direitos humanos 
citados pelo autor. 
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Entretanto, como observou o Metrô em estudo realizado em 2006, pouco tempo após a 

adoção do Bilhete Único os usuários frequentes tiveram duas reações distintas.  

Se num primeiro momento se mostraram satisfeitos com a economia que a 
integração lhes proporciona, num segundo momento passaram a fazer exigências 
para que se atue nos problemas gerados pelo aumento da demanda (METRÔ, 
2006b, p. 2). 

O mesmo estudo indicou que após a implantação do Bilhete Único a demanda aumentou em 

9,7% no sistema metroviário nos primeiros meses de 2006. A partir de então, a empresa passou a 

adotar medidas para melhorar o serviço. Pesquisas, tais como a chamada de “Caracterização 

socioeconômica dos usuários e seus hábitos de viagem”, foram realizadas na busca da identificação 

dos problemas que passaram a existir com a integração dos modais.  

  

A figura 1 mostra o aumento na utilização do sistema Metrô pelos usuários de menor renda a 

partir da implantação do Bilhete Único. 

Renda 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 

Até 4 salários mínimos 10 7 12 20 25 28 35 

Mais de 4 até 8 s.m. 19 17 24 27 31 31 31 

Mais de 8 até 15 s.m. 30 31 29 17 25 24 22 

Mais de 15 até 30 s.m. 29 31 24 17 15 13 10 

Mais de 30 s.m. 12 14 11 19 4 4 2 

Figura 1: Quantidade de usuários no sistema por renda, em porcentagem. 
Fonte: Caracterização socioeconômica dos usuários e seus hábitos de viagem. Metrô de São Paulo: GOP – Gerência de 
Operações, 2006a. 

 

O Metrô de São Paulo sempre foi conhecido por ser um meio de transporte voltado para as 

pessoas com renda superior à média da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Na Figura 1 

é possível notar que, a partir de 2006, ocorreram mudanças significativas no perfil dos usuários. O 

grupo classificado com renda menor ou igual a quatro salários mínimos passou a utilizar o sistema 

de modo mais intenso. Em 2005, o Datasol5 realizou uma pesquisa com os usuários do bilhete, 

constatando que 60% passaram a economizar nos gastos com transporte e ainda 65% tiveram o 

seu tempo de viagem reduzido entre 10 e 30 minutos. Quase 50% dos entrevistados afirmaram 

que puderam utilizar mais frequentemente os transportes coletivos, devido à redução dos custos. 

   

                                                
5 Datasol: Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento com Inclusão Social. 



 

 4 

Estes números atestam que “a implantação do Bilhete Único implicou um aumento de 

acessibilidade ao metrô dos segmentos da população de menor renda, produzindo assim uma 

maior inclusão social” (METRÔ, 2006a, p. 12). 

 

Ainda segundo a Companhia, é possível afirmar que após a adoção do Bilhete Único os 

passageiros dos transportes coletivos percebem que podem fazer, hoje, composições tanto que 

encurtam os trajetos quanto aquelas que proporcionam maior fluidez. (METRÔ, 2006b, p. 5). 

 

Em 2006, ano em que a integração foi efetivada, a pesquisa chamada “Impacto do Bilhete 

Único entre os usuários”, identificou os aspectos positivos desta estratégia na percepção dos 

usuários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Aspectos positivos da integração. 
Fonte: Impacto do Bilhete Único entre os usuários do Metrô, 2006b 

A investigação que apresentamos na Figura 2, abordou as linhas 1, 2 e 3 do metropolitano 

de São Paulo. Entre os aspectos positivos da adoção do Bilhete Único, os usuários destacaram a 

economia e a maior rapidez nas viagens, percepção que já havia sido identificada entre os 

usuários em geral e não apenas entre os que utilizam as três linhas verificadas por este estudo. 

 

Na opinião de 3% dos respondentes a facilidade em arrumar emprego foi um aspecto 

positivo identificado, comprovando a vocação para a inclusão social do Bilhete Único. É 

importante observar que uma parte dos passageiros indagados sobre possíveis problemas 

ocorridos após a implantação do Bilhete Único apresentaram queixas em relação à integração. 

Aspectos positivos da 
integração 

Linha 1-Azul 
% 

Linha 2-Verde       
% 

Linha 3-
Vermelha        % 

Economia no gasto com 
transporte 

37 37 37 

Rapidez da viagem 20 19 19 

Poder ir a mais lugares 17 17 17 

Poder escolher os trajetos 8 10 10 

Não ter problema de 
estragar os bilhetes 

10 7 9 

Deixar o carro em casa 5 7 5 

Arrumar emprego com maior 
facilidade 

3 3 3 
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A Figura 3 enuncia os aspectos negativos destacados pelos usuários após a adoção do 

bilhete que integrou os modais de transporte coletivo no município de São Paulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Aspectos negativos da integração. 
Fonte: Impacto do Bilhete Único entre os usuários do Metrô, 2006b 

A grande reclamação entre os usuários das linhas pesquisadas foi a maior lotação dos 

transportes, uma vez que a demanda aumentou, o que mostraremos mais adiante. Por 

consequência, as filas também ficaram maiores incomodando 20% dos entrevistados, em média, 

como apresenta a Figura 3.  

 

Apesar de muitos respondentes perceberem a redução de gastos com o transporte e a 

diminuição no tempo de viagem como vantagens advindas da adoção do Bilhete Único, a Figura 3 

mostra que para uma pequena parte dos entrevistados houve um efeito contrário, ou seja, 

acréscimo ao invés de decréscimo. Entretanto 23%, em média, responderam que não existem 

desvantagens na utilização do bilhete único integrado. 

 

A pesquisa confirma, ainda, que a integração, apesar de considerada benéfica por 

estudiosos e pelos usuários dos transportes coletivos, também produziu problemas operacionais 

para os passageiros da Companhia do Metropolitano de São Paulo. 

 

Conforme a Figura 4, entre os problemas decorrentes da nova integração os mais críticos, 

na opinião dos usuários, foram gerados pelo aumento da lotação, com destaque para a dificuldade 

no embarque e desembarque.  

 

Aspectos negativos 
da integração 

Linha 1-Azul       
% 

Linha 2-Verde       
% 

Linha 3-
Vermelha        % 

Conduções mais lotadas 38 37 36 

Filas 18 20 22 

Ter que fazer baldeação 9 12 9 

Gastar mais tempo na 
viagem 

5 6 5 

Gastar mais com transporte 4 4 3 

Não tem desvantagens 25 20 23 

Outras menções 1 1 2 
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Figura 4: Problemas enfrentados na integração. 
Fonte: Impacto do Bilhete Único entre os usuários do Metrô, 2006b 

Outro motivo de insatisfação é o chamado “empurra-empurra” que ocorre na área das 

portas, apontado por entre 19% a 25% dos entrevistados das três linhas pesquisadas. Em média, 

10% dos usuários perceberam que precisaram aguardar mais tempo para embarcar após a 

integração. Novamente notamos que parcela significativa dos entrevistados não percebeu nenhum 

problema com a integração. 

 

Na pesquisa da Companhia do Metrô foi possível identificar que “o segmento de usuários 

que se mostra mais satisfeito com a integração através do Bilhete Único é o de menor renda, até 4 

salários mínimos de ganho mensal”. (METRÔ, 2006b, p. 15). 

 

A afirmação do Metrô, destacada acima, mostra que o Bilhete Único é mais positivo na 

percepção dos usuários de menor renda, apontados como os maiores beneficiados com a 

implantação do bilhete integrado. Apesar das críticas feitas por alguns usuários, foi possível 

identificar que na percepção geral a maioria dos entrevistados que se utilizam das três linhas 

aprovou a integração. 

 

 

 

 

Maior problema 
enfrentado na integração 

Linha 1-Azul       
% 

Linha 2-Verde       
% 

Linha 3-Vermelha        
% 

Conduções mais lotadas 32 47 40 

Empurra-empurra do 
embarque 

26 19 23 

Ter que esperar muito a 
condução 

12 8 10 

Pegar fila para embarcar 5 5 7 

Não tem nenhum problema 25 19 19 

Outros -- 2 1 
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Figura 5: Ponderação geral sobre a integração. 
Fonte: Impacto do Bilhete Único entre os usuários do Metrô, 2006b 

Na Figura 5 é possível notar que na ponderação geral – sobre os benefícios percebidos 

com o uso do Bilhete Único – quase a totalidade dos entrevistados declarou que houve mais 

vantagens do que desvantagens, comprovando a aprovação do bilhete integrado.  

 

Em 2011 ocorreu a implantação do Bilhete Ônibus Metropolitano – BOM utilizado nas 

linhas intermunicipais da RMSP. Após a implantação, o Bilhete Único foi se consolidando e hoje 

apresenta números significativos nas vendas por tipo de bilhete, como mostra a Figura 6. 

 

O Bilhete Único possui múltiplas funcionalidades, que permitem no mesmo cartão recargas 

de créditos em dinheiro e cotas de tempo dos tipos Comum, Vale Transporte e Estudante, para 

uso nos ônibus, Metrô e trens da CPTM. Para efeitos de demanda é computado junto com seus 

pares nas pesquisas da Companhia do Metropolitano, conforme apresenta a Figura 6. 

 

Nesta mesma figura, podemos verificar a totalização da demanda em 2013, sendo possível 

perceber a quantidade utilizada para os respectivos tipos de bilhete. Os números mostram que o 

Bilhete Único e suas variações representam 1.814 mil entradas, entre as mais de 676 milhões 

realizadas em 2013. Ou seja, ele é responsável por 60,1% dos acessos ao sistema Metrô. As 

outras 39,9% de entradas são realizadas com os bilhetes do tipo Edmonson6, que é utilizado para 

adquirir passagens unitárias, fidelidade, múltiplo de 2 e nas integrações com EMTU, Trólebus, 

entre outros, como mostra a figura 6. A integração com a EMTU deixou de utilizar Edmonson em 

2015, mas suas outras versões ainda estão presentes no Metrô e na CPTM. 

 

 

                                                
6 Segundo Silva (2011), Thomas Edmonson foi inventor dos bilhetes impressos em cartões retangulares, numerados, para facilitar 

o controle de emissão e distribuição, e que foram adotados por quase todas as ferrovias do mundo, bem como por outros transportes. Os 
bilhetes de papel com tarja magnética, do Tipo Edmonson estão em uso no Metrô de São Paulo, na integração com os coletivos e na 
CPTM. A Companhia do Metrô pretende adquirir 150 máquinas automáticas de emissão destes bilhetes em 2016. 

 

Ponderação geral - vantagens e 
desvantagens da integração 

Linha 1-Azul       
% 

Linha 2-Verde       
% 

Linha 3-Vermelha        
% 

Mais vantagens 94 95 95 

Mais desvantagens 6 5 5 
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Se considerarmos os bilhetes de “uso exclusivo no Metrô” somados aos de integração com 

os ônibus e com a CPTM obtemos um total de aproximadamente 196 milhões de passagens, 

representando 41% do total de entradas tarifadas realizadas no ano de 2013.  

 

Este total exclui o vale transporte, os bilhetes de fidelidade, os para deficientes, os 

escolares e os bilhetes para professores. Estes números comprovam a grande participação do 

Bilhete Único integrado na demanda total de entradas tarifadas no sistema do metropolitano.  
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A Figura 7 mostra o crescimento no uso do Bilhete único a partir da sua adoção, em 2006, 

confirmando que os usuários do transporte coletivo aderiram ao recurso, rapidamente, quando ele 

foi disponibilizado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Percentual de usuários por tipo de bilhete utilizado. 
Fonte: Metrô – Caracterização socioeconômica dos usuários e seus hábitos de viagem. Metrô de São Paulo: GOP – 
Gerência de Operações, 2010 

Como citado anteriormente, o crescimento da demanda foi o resultado imediato da 

integração do Bilhete Único ao sistema metroviário de transporte, facilitando o acesso ao modal, 

porém trazendo problemas, tais como maior lotação dos trens do Metrô. A Figura 7 confirma que 

assim que entrou em operação, o Bilhete Único tornou-se, junto com o vale transporte, um dos 

mais importantes tipos de bilhete utilizados no Metrô de São Paulo atingindo 60% de utilização já 

em 2010. 

 

O Bilhete Único como Política Social 

A partir de 2006, o número de usuários com rendimento familiar até quatro salários 

mínimos torna-se a maioria no sistema, o que perdura até a atualidade, quando observamos sob a 

ótica do “Critério do IBGE” para definição de classes sociais. Na última pesquisa, realizada em 

2010, 40% dos passageiros se encontravam nesta faixa de renda.  

 

Desse modo, o Metrô, ao analisarmos o aspecto rendimento familiar, mostra-se um 

transporte utilizado por pessoas de menor renda. “A inacessibilidade surge como uma das 

principais causas da exclusão social em estudos sobre a pobreza em áreas urbanas” (BANCO 

MUNDIAL, 2003, p. 1). 

“A dificuldade em prestar um adequado serviço de transporte público estimula a 
dependência do automóvel, e daí, reduz o acesso ao trabalho e aos equipamentos 
urbanos pelos pobres e muito pobres” (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 5). 

 

2006 2008 2010 

Bilhete Único / VT 42 56 60 

Integrado 1 -- -- 

Exclusivo 32 15 11 

Escolar 11 14 11 

Fidelidade -- 3 4 

Idoso 4 3 5 

Desempregado 1 1 1 

Deficiente 2 2 2 

Integrado não bilhetado 6 5 5 
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Os usuários com renda familiar acima de 30 salários mínimos praticamente abandonaram 

o transporte metroviário, provavelmente optando pelo transporte individual e contribuindo para o 

aumento dos congestionamentos e da poluição na cidade.  

 

O fato de termos em São Paulo e nas chamadas megacidades congestionamentos 

monstruosos não significa, de modo algum, que a solução seja simplesmente a abertura de novas 

ruas e avenidas. A opção a ser considerada deve ser o aumento da eficiência “da infraestrutura 

pela gestão do tráfego, de restringir o tráfego pela gestão da demanda e de transferir viagens do 

transporte individual para o público” (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 15). 

 

Pesquisas ressaltam a importância do Bilhete Único na mobilidade urbana e na inserção 

de pessoas de baixa renda no sistema de transporte coletivo. Uma rede de transporte integrada 

contribui para melhorar a qualidade de vida da população ao diminuir o tempo e os custos dos 

deslocamentos e ainda possibilita um aumento na acessibilidade aos equipamentos urbanos. “A 

integração física, econômica e institucional dos meios de transportes coletivos é a forma de 

promover uma maior inclusão social e melhorar a qualidade de vida da população em geral”. 

(METRÔ, 2006b, p. 4). 

 

Na Figura 8 apresentamos dados que representam a caracterização do ponto de vista da 

renda individual dos usuários da rede. 

 

 
Gráfico 1: Caracterização dos usuários do sistema por renda individual. 
Fonte: Caracterização socioeconômica dos usuários e seus hábitos de viagem. Metrô de São Paulo: GOP/OPR, 2010b 
 

O Bilhete Único contribuiu, enquanto política social, para a inclusão dos usuários de renda 
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até quatro salários mínimos no sistema de transportes e, especificamente, aumentou a entrada 

destes no sistema metroviário.  

O Bilhete Único permitiu a realização de atividades antes represadas, ganhos nos 
tempos de deslocamentos e economia nos gastos com esse item, gerando um 
aumento no consumo de outros bens. O fato mais importante é que o Bilhete 
Único beneficiou especialmente os usuários de menor rendimento, reduzindo 
assim a gravidade dos problemas sociais da metrópole. (METRÔ, 2006b, p. 6). 

Após apresentarmos os números do uso do Bilhete Único integrado, podemos destacar o 

seu papel de facilitador ao acesso aos transportes coletivos e de agente na melhoria da qualidade 

de vida da população. 

 

Considerações Finais 

Este estudo teve por objetivo mostrar as transformações geradas a partir da adoção do 

Bilhete Único no sistema Metroviário. A realização desta pesquisa possibilitou apresentar fatos e 

dados que permitiram identificar as mudanças promovidas pela adoção deste sistema de 

tarifação, os ganhos para os usuários dos transportes coletivos e as vantagens que a sua 

utilização trouxe aos que possuem menor renda.  

 

Foi a partir da adoção do Bilhete Único integrado que o perfil dos usuários do Metrô 

passou a se modificar. Desde a sua inauguração, o transporte metroviário sempre foi mais 

utilizado por pessoas com renda entre quatro e oito salários mínimos. A aceitação do Bilhete 

Único nos trens de Metrô fez com que, rapidamente, a faixa de renda predominante no sistema 

fosse de zero a quatro salários mínimos, fato que beneficiou os mais pobres. 

 

Os números apresentados comprovam que a sua utilização se intensificou com o passar 

dos anos. Inicialmente, adotado apenas nos coletivos, o Bilhete Único passou a integrar também 

os transportes sobre trilhos e ampliou a possibilidade de escolha dos passageiros. Apesar dos 

problemas que a integração acarreta, como lotação e dificuldade nas baldeações, a ampla maioria 

dos seus usuários percebe, ainda hoje, vantagens em sua adoção. 

 

Muitos investimentos estão programados para os sistemas sobre trilhos na cidade de São 

Paulo. A modernização dos trens, a construção de novas linhas de Metrô, o lançamento do 

monotrilho, a melhoria da rede de trens metropolitanos, entre outros. Estas medidas são 

importantes e devem ser efetivadas para melhorar a mobilidade da população. A prioridade deve 

ser o atendimento das regiões mais carentes do município, mantendo a vertente de inclusão, 

crucial na gestão dos transportes públicos. 
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Consideramos importante a preservação e a ampliação do bilhete único integrado devido, 

principalmente, ao seu papel de agente de inclusão social. Concordamos com Pochmann e 

Oliveira (2005, p. 2) que afirmam que “o transporte coletivo se transformou num instrumento 

fundamental para o exercício do trabalho e, por consequência, o acesso ao rendimento monetário 

necessário à própria sobrevivência”.  

 

As ações do município criando novos tipos de bilhete único e a atuação do Poder Público 

promovendo a integração do sistema sobre trilhos com o Bilhete Único e o Bilhete Metropolitano 

(BOM), somados a inauguração de novas estações e a expansão da rede metroferroviária 

permitem o aumento na procura pelos transportes sobre trilhos. Estes fatores, que incluem o 

sucesso do Bilhete Único, comprovam que este é um caminho sem volta para beneficiar grande 

parte da população de São Paulo. 
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